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Voorwoord
Met trots presenteert Gouda’s 50+ partij het Gemeenteraad
Verkiezingsprogramma ‘ENERGIEK en ONDERNEMEND’.
De komende periode tot 2022 staat vol met uitdagingen, waaronder
de energietransitie, groenvoorziening, zorg en werk.
Memorabele momenten in deze periode zijn:
Vanaf 2019 bestaat de helft van de bevolking uit 50 plussers. Die zijn
letterlijk geen minderheid meer. De leeftijd zegt niets over wie zij zijn,
wat ze nog willen en kunnen.In 2022 viert Gouda zijn 750 jaar
stadsrechten.
Wij wensen u veel leesplezier met ons programma ‘ENERGIEK en
ONDERNEMEND’ waarin onze ideeën voor aankomende vier jaar
staan.
Stem Gouda’s 50+ partij op 21 maart.
Ed de Lange, lijsttrekker
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Over ons
Gouda's 50+ Partij is ruim 20 jaar een zelfstandige, onafhankelijke
lokale politieke partij in de Goudse Gemeenteraad.
Gouda’s 50+ Partij heeft een verenigingsstructuur en heeft géén
bestuurlijke binding met enige landelijke politieke partij, maar wel
nauwe contacten met diverse volksvertegenwoordigers in de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
Gouda’s 50+ partij heeft een heldere visie: Luister naar wat er echt
leeft onder de inwoners van Gouda en pas het beleid hierop aan.
Op 21 Maart 2018 vragen wij u, als kiezer, uw stem. Uw stem maakt
uit wat er in Gouda moet gebeuren in het belang van ieders welzijn.
Gouda’s 50+ Partij zal in de komende gemeenteraadsperiode uw
stem opnieuw krachtig en duidelijk vertolken.
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Dit zijn onze kandidaten
1

Ed de Lange

2

Astrid van Eersel – Bezemer

3

Theresia Uittenbroek – Kamphuis

4

Jan Verkerk

5

Jan Smit

6

Jan Smulders

7

Suzanne Meijster – Morra

8

Elly de Lange – van Oosterhout

9

Jan (Joh.D.) van Dijk

6

De Kernpunten van Gouda´s 50+ Partij
Zorg en Welzijn
Zorg en voorzieningen worden zoveel mogelijk in de wijken
georganiseerd.
Maximale inzet om vereenzaming van ouderen tegen te gaan.
Gehandicaptenbeleid
De openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen worden optimaal
aangepast aan mensen met een beperking.
Gelijke kansen op zinvol en betaald werk voor mensen met een
beperking en chronisch zieken.
Verkeer en Vervoer
Goed onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden zodat een ieder
hier veilig gebruik van kan maken.
De gemeente zet maximaal in op een dekkend Openbaar
Vervoernetwerk binnen Gouda.
Goed functionerend Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Openbare Orde en Veiligheid
Meer zichtbaar blauw op straat en indien nodig agenten in burger.
Relschoppers en overlastgevers worden hard aangepakt.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het handelen van hun minderjarige
kinderen.
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Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Meer sociale huurwoningen om wachtlijsten tot een minimum te
beperken.
Levensloop bestendig bouwen en meer senioren woningen.
Gemeentelijke financiën
Maximale inzet op vermindering van de schuldpositie van Gouda.
De gemeentelijke belastingen moeten aanvaardbaar en betaalbaar
zijn.
Milieu en Waterbeheersing
Aardgas maakt plaats voor elektriciteit.
Waterberging heeft prioriteit. Eventueel gedempte grachten openen.
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Algemeen bestuur gemeente Gouda
De visie van Gouda’s 50+ partij op het algemeen bestuur van de
gemeente.
Burgemeester en Wethouders (B&W) en ambtelijke organisatie
dienen effectief op hun taken te zijn toegerust en in dienst van de
inwoners van Gouda te staan.
B&W signaleert, communiceert, reageert, adviseert, legt
verantwoording af en heeft bestuurlijke betrouwbaarheid hoog in het
vaandel staan.
B&W maakt weloverwogen de keuze of zij zelf de taken gaat
uitvoeren of deze uitbesteedt.
B&W brengt de wensen en behoeften van de Goudse inwoners in
kaart en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.
B&W informeert de inwoners deskundig en duidelijk over de
mogelijkheden van voorzieningen en mogelijkheden door middel van
een pro-actieve en klantgerichte houding.
B&W reageert op klachten door een goede klachtenregeling en een
snelle klachtenafhandeling.
B&W gaat weloverwogen en gestructureerd met verenigingen,
(maatschappelijke) instellingen en wijkverenigingen in overleg.
B&W geeft de ruimte aan en anticipeert op bestuurlijke
vernieuwingsimpulsen.
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Openbare Orde en Veiligheid
Voor Gouda's 50+ Partij hebben veiligheid en de leefbaarheid van
onze samenleving de hoogste prioriteit. Inwoners van Gouda moeten
zich op straat veilig voelen en zich naar hun gevoel overal vrij
kunnen bewegen. Crimineel en overlast gevend gedrag dient
aangepakt worden.
Dit vraagt:
 Een integrale (gezamenlijke) aanpak door politie, gemeente en
de ketenpartners (Het OM, de politie, de reclassering, bureau
Halt, de Raad voor de Kinderbescherming. Ook het centrum
Jeugd en Gezin zou hierbij in de preventieve sfeer kunnen
aansluiten).
 Inzet en zichtbaarheid van wijk/buurtagenten als herkenbare
eerste aanspreekpunt.
 Blauw zichtbaar en, indien nodig, niet herkenbaar op straat.
 Spreekuren in de wijk die ruim van te voren aangekondigd
worden.
 Stimuleren van buurtnetwerken en buurt appgroepen.
Voor Gouda’s 50+ Partij geldt bij overlast in de publieke ruimten dat
zij die overlast geven passend moeten worden gestraft.
Schade met financiële gevolgen moet op de dader(s) en bij
minderjarigheid op de ouders worden verhaald.
Waar mogelijk moet “Lik op stuk” beleid worden toegepast.
Ouders zijn verantwoordelijk voor minderjarige relschoppers en
moeten duidelijk aangesproken worden. Geen pardon voor ouders,
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zij moeten de gevolgen veroorzaakt door hun kinderen ook onder
ogen zien.
Politie en bestuurders weten zich in haar beleid gesteund door de
gemeenteraad.
Heldere communicatie naar de gemeenteraad en de burgers.
Daarvoor is in de eerste plaats de burgemeester verantwoordelijk.
De gemeente en politie moeten ervoor zorgdragen dat de pers
goede, duidelijke en up-to-date informatie verkrijgt om te voorkomen
dat er ‘fake news’ ontstaat via apps op multi-media dragers.
Criminaliteit
Er dient ruime aandacht te worden besteed aan
criminaliteitspreventie. Het is juist vaak de ‘kleine’ criminaliteit die bij
de inwoners een onveilig gevoel veroorzaakt.
Het beleid dient er structureel op gericht te zijn om het subjectieve
gevoel van onveiligheid bij de bewoners weg te nemen.
Intensivering van beleidsregels, preventieve voorlichting en strikte
handhaving zijn middelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel
van de bewoners te verhogen.
Gouda’s 50+ Partij staat drone gebruik door politie toe met als doel
criminaliteit aan te pakken en als preventie middel.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het handelen van hun minderjarige
kinderen en worden daar ook op aangesproken.
De vernieler betaalt.
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Brandweer en Ambulance
Er dient een verantwoorde spreiding van brandweer en ambulances
te zijn over het grondgebied van Gouda, zodanig dat kan worden
voldaan aan de voorgeschreven aanrijtijden.
Ongehinderde bereikbaarheid van straten en woonerven zijn van
groot belang.
Verkeersveiligheid
De gemeente is verantwoordelijk als wegbeheerder. In die
hoedanigheid dient de gemeente voldoende aandacht te schenken
aan veiligheid van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden.
Het aanbrengen van verkeer remmende voorzieningen dient alleen in
uiterste noodzaak te worden uitgevoerd mede gelet op snelle
toegankelijkheid hulpdiensten.
Er dient extra aandacht besteed te worden aan veilige fiets- en
wandelroutes. Gebruik van paaltjes op deze routes dient zoveel
mogelijk beperkt te worden.
Schuin- of losliggende straatstenen al dan niet veroorzaakt door
boomwortels zijn voor Gouda’s 50+ Partij een doorn in het oog
gezien het gevaar dat deze opleveren voor alle gebruikers op deze
routes.
Goede controle hierop door de gemeente en snel anticiperen op
meldingen van burgers hierover zijn essentieel.
Dit zodat de gebruikers met kinderwagens, met rollator of rolstoel en
andere loopvoorziening en slechtzienden zich veilig kunnen
verplaatsen.
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Binnen het centrum dient het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te
worden ontmoedigd bijvoorbeeld door het invoeren van 30 km zones.
Dit vermindert tevens trillingen en beschadiging aan gebouwen en
wegdelen. De veiligheid voor de weggebruikers wordt hiermee
verhoogd.
Hiervoor komen volgens Gouda’s 50+ partij in aanmerking:
Fluwelensingel, Blekerssingel, Kattensingel, Wachtelstraat,
Reigerstraat, Koningin Wilhelminaweg, Joubertstraat en Graaf
Florisweg.
Zorg en Welzijn
Aangezien ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk
thuis moeten blijven wonen dient zorg zoveel mogelijk in de eigen
woonomgeving, op buurtniveau, uitgevoerd te worden.
Zorg dient op maat te zijn en gemakkelijk toegankelijk.
Goede voorlichting is een vereiste.
Geld dat voor de WMO bestemd is dient daar ook voor gebruikt te
worden en eventuele overschotten dienen in het sociaal domein
ingezet te worden en niet naar de Algemene Middelen te gaan.
In het uiterste geval is Gouda’s 50+ partij bereid Rijksbeleid te
compenseren.
Gouda’s 50+ partij vindt dat maximaal ingezet moet worden om
vereenzaming tegen te gaan.
Dit kan onder andere door een goed functionerend Sociaal Team en
wijkgerichte georganiseerde activiteiten.
Verpleegtehuizen zijn geen verantwoordelijkheid van de gemeente.
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Bij aanhoudende klachten zal Gouda’s 50+ partij in overleg gaan met
de betreffende directies en /of deze doorspelen aan de contacten in
de Provincie en Den Haag.
Gouda’s 50+ Partij vindt dat het netwerk van AED’s uitgebreid moet
worden. Gelet moet worden op een evenwichtige dekking en
bereikbaarheid. Dus ook in de avonduren. En niet alleen binnen
winkelcentra.
Gehandicaptenbeleid
Volgens het VN verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een
beperking hebben mensen met een chronische ziekte of een
lichamelijke of geestelijke beperking het recht om volwaardig mee te
doen in de maatschappij.
Dit betekent dat in ieder geval alle gemeentelijke gebouwen
toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. De
gemeente dient hierin voorwaarden stellend te zijn naar bedrijven en
organisaties.
Verkeerslichten zullen zodanig afgesteld moeten worden dat ook
diegene die niet zo mobiel zijn veilig kunnen oversteken.
Een duidelijke verwijzing naar gehandicapten parkeerplaatsen is een
voorwaarde.
Voor mensen met een beperking of chronische ziekte dienen gelijke
kansen gecreëerd te worden op het vinden van zinvol en/of betaald
werk.
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Bij de re-integratie van mensen met een beperking dienen hun
wensen en hun mogelijkheden centraal te staan. Zij moeten worden
gezien als een volwaardig mens en er dient niet alleen naar zijn of
haar economische waarde gekeken te worden.
De gemeente dient zich in te zetten om de capaciteiten van mensen
optimaal te benutten door middel van het creëren van mogelijkheden
voor betaalde arbeid of in ieder geval te zorgen voor een zinvolle
dagbesteding. Te denken valt dan onder andere aan
vrijwilligerswerk.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving.
Vooral in een samenleving waar mensen zo lang mogelijk thuis
wonen, zijn mantelzorgers onmisbaar.
De gemeente dient hen zoveel mogelijk te faciliteren door
bijvoorbeeld scholing en, indien gewenst, respijt zorg.
Mantelzorgers dienen de huishoudelijke hulp niet te vervangen.
Vrijwilligers organisaties doen veel goed werk. Een uitstekend
voorbeeld hiervan is het Hospice.
Buiten de zorg in het Hospice zelf verlenen veel vrijwilligers ook
ondersteuning bij terminale patiënten thuis.
Gemeentelijke Financiën
Gouda’s 50+ Partij stimuleert verantwoord ondernemerschap van de
Gemeente waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de
inwoners. Gedacht kan worden aan opbrengsten uit schone energie
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(plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en
windenergie in daarvoor geschikte openbare ruimte) en opbrengsten
uit parkeergarages in het beheer van de gemeente.
De Gemeente dient terughoudend te zijn in het realiseren en
bedenken van dure projecten.
Kostbare projecten dienen alleen uitgevoerd te worden wanneer er
geen andere mogelijkheid is en/of wanneer de veiligheid in het
gedrang is.
Gouda's 50+ Partij eist een verantwoord financieel beleid. Het is
ongewenst meer gelden uit te geven dan er binnenkomen.
Het weerstandsvermogen dient verbeterd te worden en de
schuldenlast moet omlaag.
De gemeente dient een gezond financieel beleid te voeren, waarbij
de belastingdruk op de bevolking aanvaardbaar en betaalbaar moet
zijn.
Tarieven van bepaalde gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld de
afvalstoffenheffing en rioolbelasting, dienen kostendekkend te zijn.
De Onroerend Zaakbelasting (OZB) wordt in principe niet verhoogd.
Het aanwenden van extra financiële middelen om uitgaven op
beleidsterreinen te kunnen realiseren zal binnen de goedgekeurde
begroting(en) gevonden dienen te worden.
Een sluitende begroting is een noodzaak.
Verkeer
De Gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het
onderhoud van wegen en fietspaden. Hiervoor dient het opgestelde
meer-jaren onderhoudsplan jaarlijks, na deskundige inspectie van de
toestand van wegen en paden, te worden bijgesteld en uitgevoerd.
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Efficiënte coördinatie en communicatie tussen gemeentelijke
afdelingen onderling en met de inwoners zijn van groot belang.
Het onderhoud en verbeteren van fietspaden en voetpaden langs
wegen heeft prioriteit.
Daar waar verlichting langs fietspaden ontbreekt zal deze moeten
worden aangelegd.
Duidelijke scheiding tussen snel en langzaam verkeer is een must.
In de hele stad dienen op een ordentelijke wijze fietsen gestald te
kunnen worden. De gemeente draagt zorg voor voldoende rekken
om fietsen te plaatsen endient ter plekke een stevig
handhavingsbeleid te realiseren.
Beter onderhoud van stoepen en wegen, vooral in de winter.
In de winter dient bij gladheid tijdig en voldoende te worden
gestrooid. Dit geldt ook voor toegang van en naar voorzieningen,
wooncomplexen voor ouderen, doorgaande fietsroutes en
voetpaden.
Ook de burgers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Dit
kan bevorderd worden door het beschikbaar stellen van
strooimiddelen.
Openbare Werken dienen goed gecoördineerd te zijn wat plaats en
tijd betreft en zoveel mogelijk tegelijkertijd te worden uitgevoerd ter
voorkoming van overlast in de stad.
Vervoer
Gouda's 50+ Partij streeft naar een dekkend net van het Openbaar
Vervoer in Gouda. Bij de Provincie en de bus exploitant moet daar op
aangedrongen worden. Er dient rekening gehouden te worden met
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ouderen en mensen met een beperking die met de stadsbus willen
reizen.
Het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) moet klantvriendelijk
zijn en meer afgestemd op de wensen en ervaringen van de klanten.
Gouda’s 50+ partij ontvangt hier nog steeds veel klachten over.
Gelet op duidelijkheid voor de reiziger moeten bushaltes die
verdwijnen binnen 1 maand ontmanteld worden. Ook zijn na
opheffing reclame uitingen in de bushalte niet meer toegestaan.
Gouda’s 50 + partij is een voorstander van particuliere initiatieven
zoals Vervoerspunt Gouda.
Gouda’s 50+ Partij is voor verbinding met Rotterdam en de
Drechtsteden door middel van de watertaxi.
Parkeren
Het parkeren in Gouda heeft nog steeds onze aandacht. Niet alleen
voor het gebied in de binnenstad, maar ook voor de ring(en) daarom
heen. Gouda heeft nog steeds een tekort aan parkeerplaatsen, zeker
rondom en in de binnenstad. Hoewel er diverse projecten met
geplande parkeerplaatsen gerealiseerd zijn blijft er een tekort aan
parkeerplaatsen rondom de binnenstad aanwezig.
Gouda’s 50+ partij streeft in verband met de toename van het aantal
auto’s en het beperkt aantal parkeerplaatsen naar het parkeren van
bedrijfsbussen en bussen voor personenvervoer buiten de
woongebieden.
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Bij de herinrichting van gebieden moet rekening gehouden worden
met voldoende parkeerplaatsen en goede verkeersafhandeling van
het auto- en vrachtverkeer.
Het aan de randen van de stad realiseren van parkeerterreinen die
het mogelijk maken om met gebruik van pendelbusjes de Goudse
binnenstad te bereiken beperkt het doorgaand verkeer in de stad.
Gouda's 50+ Partij wil dat er voldoende CROW norm (dit betreft o.a.
de grootte) invalidenparkeerplaatsen zijn bij de diverse
winkelgebieden en openbare gebouwen. Deze voorziening moet
gratis of tegen sterk gereduceerd parkeertarief toegankelijk zijn.
Stevige handhaving op parkeerders zonder geldige
invalidenparkeerkaart op invalidenparkeerplaatsen.
Waterbeheersing
De sloten en grachten spelen een grote rol in het afvoeren van o.a.
het hemelwater.
Door de klimaatverandering zal ook Gouda werk moeten maken om
het overtollige water op te vangen en weg te voeren.
Het verbreden van sloten, het verbinden van wateren onderling en
het aanleggen van waterbergingen kan een groot deel van het
probleem oplossen.
Gouda’s 50+ partij vindt dat, waar mogelijk, de oude historische
grachten weer open gemaakt mogen worden. Hiermee wordt tevens
een stukje cultuurhistorie van Gouda terug gebracht.
Economie
Gouda’s 50+ Partij vindt dat voor het aantrekken van bedrijven de
vestigingsmogelijkheden actief uitgedragen moeten worden.
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Bestaande bedrijventerreinen dienen goed onderhouden te worden
en indien nodig gerevitaliseerd.
De gemeente dient initiatieven die uit winkeliersverenigingen, het
midden- en kleinbedrijf en de verblijfsrecreatie komen, daar waar
nodig te ondersteunen.
Het bovenstaande kan alleen mogelijk worden gemaakt indien het
beleid gericht is op het scheppen van een optimaal vestigingsklimaat
en een duidelijke regelgeving.
Industrie en (Detail)Handel
De kwaliteitsverbetering van bedrijfsterreinen en bereikbaarheid van
winkels in de binnenstad is een zaak die volgens Gouda’s 50+ Partij
om een blijvende aanpak vraagt.
De gemeente zal hiervoor regelmatig met de ondernemers in contact
moeten blijven.
Gouda’s 50+ Partij vindt dat de gemeente voortdurend wervend
bezig moet zijn om bedrijven er voor te interesseren zich in Gouda te
vestigen. Daarbij dient het gemeentelijk beleid mede gericht te zijn
op het attenderen van potentiële gegadigden op de bedrijfspanden
die langdurig leegstaan.
Maak winkellocaties aantrekkelijker in nauw overleg en
samenwerking met de betreffende ondernemers, gemeente en
bewoners.
Bij bedrijven die Gouda verlaten dient een exitgesprek te worden
gehouden.
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Bij langdurige leegstand moet overwogen worden de
bedrijfsbestemming te veranderen en waar mogelijk betaalbare
woningbouw te realiseren.
Werk en Inkomen
De pensioengerechtigde leeftijd is inmiddels gesteld op 67 jaar.
Voor Gouda’s 50+ Partij houdt het arbeidsleven rond het 50ste
levensjaar niet op!
Gouda’s 50+ Partij vindt het een pro-actieve taak van het College en
de Raad om regelmatig overleg te hebben met het bedrijfsleven met
als doel creëren van werk voor en door ouderen. Gouda’s 50+ partij
verwacht ook bijscholing door de werkende zelf.
Een rechtvaardig sociaal beleid is voor Gouda’s 50+ Partij een must
voor inwoners die niet kunnen voorzien in het eigen inkomen uit
werk.
Kosten van wonen, energie, voeding, zorg en belastingen zijn sterk
gestegen. Het stijgen van deze vaste lasten, het niet- of onvoldoende
meegroeien van lonen en uitkeringen en het verlagen en/of uitstellen
van de pensioenen hebben het inkomen van veel inwoners die van of
rond het minimum inkomen moeten leven onder een zodanige grote
druk gezet dat het tot onaanvaardbare situaties zal leiden en al heeft
geleid.
De schuldhulpverlening dient goed en efficiënt geregeld zijn.
Het in een vroeg stadium signaleren van financiële problemen bij
mensen kan een hoop ellende voorkomen.
Goede voorlichting en aandacht voor het voorkomen van schulden,
ook op scholen, is hierbij een middel.
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Sociale Wijkteams en een hierop gericht beleid vanuit de
gemeentelijke organisatie is hierin essentieel evenals extra aandacht
voor kwetsbare groepen.
De procedures voor schuldhulpverlening moeten helder en
toegankelijk zijn.
Fraude met uitkeringen dient hard aangepakt te worden.
Milieu
Gouda’s 50+ partij is voorstander van herontwikkeling van gebieden
die niet meer aan het huidige tijdsbeeld voldoen. Waterberging en
schoon teruggeven aan de natuur zijn sleutelbegrippen.
Bij het plaatsen van nieuw groen dient rekening gehouden te worden
met de snelheid van de groei zodat bomen of groen niet binnen korte
tijd weer verwijderd moeten/moet worden.
Binnen korte tijd zal aardgas voor verwarming en koken verdwijnen
en plaatsmaken voor elektriciteit.
Met behulp van de huidige technieken zoals elektrische CV ketels,
elektrische paneelverwarming en boilers kunnen we in warm water
en verwarmingsbehoefte voorzien.
Het is een algemene verantwoordelijkheid van consument,
energieleverancier, vakhandel en overheden de energie transitie zo
gestroomlijnd mogelijk te maken. Dit vraagt ook om goede en
duidelijke informatie en proactieve houding van de gemeente.
Voor Gouda geldt een opruimplicht voor hondenpoep.
De gemeente dient te zorgen voor voldoende afvalbakken in
hondenuitlaat gebieden en een strikte handhaving. Daarnaast dient
de gemeente de hondenuitlaat gebieden goed te onderhouden.
22

Cultuur
Gouda’s 50+ Partij vraagt aandacht om de activiteiten van de diverse
culturele instellingen binnen de gemeente te stimuleren.
Invulling van het woord ‘cultuur’ is voor ons van belang.
Het moet een publiekstrekker zijn en een promotie voor Gouda.
Het gemeentebestuur heeft hier een belangrijke taak zeer zorgvuldig
met de subsidieverstrekkingen om te gaan om toch een kwalitatief
goed voorzieningen niveau in stand te kunnen houden.
Recreatie en Toerisme
Gouda’s 50+ Partij vindt dat waar mogelijk recreatie en toerisme
dient te worden versterkt in het belang van de positionering van
Gouda als centrumstad in dit deel van de regio.
Daarbij dienen nieuwe- en bestaande publiektrekkende
evenementen op een positieve manier te worden gepromoot.
Een goed aanbod van overnachtingsmogelijkheden is hiervoor van
groot belang.
Voor de recreatievaart moeten de bestaande mogelijkheden worden
gehandhaafd en waar noodzakelijk verder worden uitgebreid.
Ook de camperplaatsen op Klein Amerika verdienen de aandacht.
Monumenten
Gouda's 50+ Partij wil dat bestaande historische panden en objecten
zoveel mogelijk voor het publiek behouden en toegankelijk blijven.
Het cultuurhistorisch erfgoed dient bij verdere ontwikkelingsplannen
vanaf het begin een vast onderdeel van inventarisatie en bespreking
te zijn.
23

Sport
Gouda’s 50+ Partij vindt dat sport van maatschappelijk belang is.
“Sport Verbindt”. Daarom moeten:
 Individuele-, verenigingssporten zowel binnen als buiten voor
iedereen betaalbaar blijven.
 De jeugd - , ouderen- en gehandicaptensport wordt
gestimuleerd binnen de bestaande sportverenigingen.
 Gouda’s 50+ partij pleit voor ruimere openingstijden van het
Groenhovenbad.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wettelijk moeten bestemmingsplannen elke 10 jaar worden herzien.
Deze termijn dient niet overschreden te worden. Bij de herziening
dient er goed overleg plaats te vinden met hen die een zienswijze
indienen. Dit geldt ook voor de belanghebbenden wanneer een
wijziging in een bestemmingsplan noodzakelijk is.
Bij de herziening van bestaande en het opstellen van nieuwe
bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de
Structuurvisie, de Woonvisie, het Mobiliteitsplan en het ISP
(Intergemeentelijk Structuur Plan).
Er dienen voldoende sociale huurwoningen te zijn zodat jaren lang
wachten op een sociale huurwoning verleden tijd is.
Ook bouw van woningen voor senioren en levensloopbestendige
woningen is een vereiste nu er steeds meer senioren komen van wie
verwacht wordt dat zij zo lang mkogelijk thuis blijven wonen.
Particuliere initiatieven voor groepswonen van ouderen, zoals De
Knarrenhof, dienen gestimuleerd te worden.
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Bij het toewijzen van woningen zal op de doelgroep,
gezinssamenstelling e.d. gelet moeten worden.
Dit mede om te voorkomen dat 55+ woningen zouden worden
toegewezen aan niet geëigende groepen.
Duurzaam bouwen is uitgangspunt voor alle bouwactiviteiten in de
gemeente.
Aandacht voor de dieren
Gouda’s 50+ Partij vindt dat ten aanzien van het dierenwelzijnsbeleid
de gemeente haar wettelijke taken maximaal dient uit te voeren.
Dit behelst de noodopvang van dieren en het laten verwijderen van
de openbare weg van dode en gewonde dieren. Dit zowel uit
humanitair oogpunt als uit oogpunt van volksgezondheid.
Ook dient de gemeente de burger, indien nodig, te wijzen op de
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het houden van
(gevaarlijke) dieren en het welzijn van dieren (bijvoorbeeld het
houden van dieren in te kleine kooien of stallen).
Schadelijke dieren dienen alleen in uiterste noodzaak bestreden te
worden. De manier van bestrijden zal zo moeten geschieden dat het
voor het dier het minste lijden veroorzaakt.
Geen bouw- of graafactiviteiten tijdens de broedtijd op dat stuk
grond.
Bij beslissingen van de gemeente, die invloed hebben op het
leefgebied van dieren in de vrije natuur, dient zoveel mogelijk
rekening gehouden te worden met de dieren.
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Wilt u meer van ons weten?

Schrijf ons:

Pijnboomweg 19
2803 KA Gouda

E-mail:

info@gouda50plus.nl

Website:

www.gouda50pluspartij.nl
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Aantekeningen

www.gouda50pluspartij.nl
info@gouda50plus.nl
Pijnboomweg 19
2803 KA Gouda
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1. Ed de Lange
2. Astrid van Eersel – Bezemer
3. Theresia Uittenbroek – Kamphuis
4. Jan Verkerk
5. Jan Smit

28

